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LATAR BELAKANG

P

erkembangan zaman saat ini menuntut generasi
muda untuk mampu berdaya saing. Tidak hanya untuk
berhasil melakukan suatu penelitian tapi juga mampu
beretorika dengan baik dan jelas yang merupakan
satu bentuk keberhasilan dalam berkomunikasi. Retorika dapat
diperoleh dari hasil pembelajaran dan latihan public speaking
yang terarah dan terstruktur. Berdebat berdasarkan data
merupakan salah satu cara untuk melatih para generasi muda agar
mampu menjelaskan argumentasi, pendapat, dan menganalisis
data yang tepat ketika berdebat. Apabila generasi muda telah
mampu untuk menyampaikan informasi secara efektif, komunikatif,
dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan maka
itu merupakan satu langkah maju bagi generasi muda dalam
menentukan masa depan yang lebih baik.
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera sebagai kampus
pembaru hukum di Indonesia menginginkan terwujudnya generasi
muda yang melek dan paham hukum Indonesia. Upaya yang
harus ditanam sejak dini supaya generasi muda dapat memahami,
menghargai, dan kritis terhadap hukum yang ada di Indonesia
dalam kehidupannya sehari-hari.
Oleh karena itu, kami berinisiatif menyelenggarakan suatu
kompetisi debat yang ditujukan untuk seluruh pelajar Sekolah
Menengah Atas (SMA) di Jakarta-Bogor-Depok-TanggerangBekasi (Jabodetabek).
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Mempersiapkan para pelajar menjadi generasi muda
yang komunikatif, mampu berpikir kritis, dan berdaya
saing.

TUJUAN

Sebagai sarana para pelajar mengembangkan minat dan
bakat dalam bidang debat;
Melatih kemampuan peserta agar mampu
menyampaikan dan mempertahankan argumen
di muka umum dengan baik serta dapat
mempertanggungjawabkannya secara akademis;
Mewadahi kemampuan para pelajar dalam bertukar
gagasan terhadap isu-isu hukum;
Sebagai ajang untuk memperkenalkan Sekolah Tinggi
Hukum Indonesia Jentera sebagai kampus pembaru
hukum kepada publik.

SASARAN

P

eserta yang mengikuti Kompetisi Debat antar Sekolah
Menengah Atas se-Jabodetabek merupakan siswa/siswi aktif
Sekolah Menengah Atas yang ada di Provinsi DKI Jakarta, Jawa
Barat, dan Banten. Jumlah peserta maksimal 8 tim, dan masingmasing tim terdiri atas 1 orang ketua tim, 2 orang anggota tim,
dan didampingi oleh 1 orang guru pendamping atau official team.

DESKRIPSI

Pendahuluan

K

ompetisi debat ini merupakan ajang kompetisi debat tingkat
SMA. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat
para pelajar SMA dalam berkompetisi serta menggali aspek-aspek
ilmu hukum dalam berdebat. Kompetisi Debat tingkat SMA ini
akan mempertandingkan tim-tim debat dari perwakilan berbagai
SMA di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
Dalam setiap sesi perdebatan, tim pro dan tim kontra akan
menanggapi isu-isu terkini yang berkaitan dengan mosi dari
tema kompetisi. Penilaian terhadap masing-masing tim atau
perseorangan mengacu pada isi argumen, kemampuan beretorika
dengan baik, dan bagaimana tim itu dapat menentukan strategi
agar dapat mempertahankan argumentasi mereka. Penilaian akan
diserahkan kepada para dewan juri yang independen, terdiri
atas dosen-dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera,
Adjudicator Debat yang telah berpengalaman, serta para
akademisi dan praktisi hukum terkemuka di Indonesia.
Dalam kompetisi ini peserta diharapkan dapat menganalisis
permasalahan, mengikuti isu hukum terkini, dan mampu
berargumentasi dengan baik di depan publik yang dapat
mempertanggungjawabkannya secara akademis.

ATURAN UMUM

PESERTA

1. Setiap sekolah hanya diperbolehkan mengirimkan
satu tim.
2. Satu tim terdiri dari 3 (tiga) orang peserta.
3. Setiap peserta yang dikirimkan harus memenuhi
ketentuan-ketentuan yang akan diatur lebih lanjut
dalam poin Peserta.
4. Setiap tim dapat didampingi oleh 1 (satu) orang guru
pembimbing/official.

1. Peserta adalah siswa/i kelas X dan XI dari Sekolah
Menengah Atas (SMA) negeri maupun swasta seJabodetabek yang telah terdaftar untuk mengikuti
Kompetisi Debat SMA Jentera Law Fair 2019.
2. Kuota peserta Kompetisi Debat SMA Jentera Law
Fair adalah 8 (delapan) tim.

SISTEMATIKA
PERTANDINGAN

1. Seluruh peserta yang berjumlah 8 (delapan) tim akan
dibagi ke dalam 2 (dua) chamber melalui pengundian
pada saat technical meeting babak penyisihan.
2. Setiap chamber pada babak penyisihan terdiri
atas 4 (empat) tim.
3. Setiap tim dalam chamber masing-masing akan
berhadapan satu dengan yang lain.
4. Setiap pertandingan terdiri atas 1 (satu) tim pro
dan 1 (satu) tim kontra.
5. Tim yang lolos ke babak selanjutnya adalah peringkat
pertama dan peringkat kedua dari masing-masing chamber.
6. Terdapat 4 (empat) tim terbaik yang akan masuk
ke dalam babak semifinal.
7. Pada babak semifinal, 4 (empat) tim akan dibagi ke
dalam 2 (dua) chamber melalui pengundian pada
technical meeting babak semifinal.
8. Setiap chamber semifinal terdiri dari 2 (dua) tim.
9. Peringkat pertama dari setiap chamber pada babak
semifinal akan masuk ke babak final.
• Babak Penyisihan. Dalam babak penyisihan, dari setiap
tim pembicara 1 diberikan waktu 3 menit, toleransi waktu
20 detik dan pembicara 2,3, diberikan waktu 5 menit,
toleransi waktu 20 detik.
• Babak semifinal, dari setiap tim pembicara 1 diberikan
waktu 5 menit, toleransi waktu 20 detik dan pembicara 2,3,
diberikan waktu 7 menit, toleransi waktu 20 detik.
• Babak final dari setiap tim pembicara 1 diberikan waktu
5 menit, toleransi waktu 20 detik dan pembicara 2,3,
diberikan waktu 7 menit, toleransi waktu 20 detik.

10. Dalam setiap sesi perdebatan, masing-masing pembicara
diperbolehkan untuk memberikan interupsi pada menit ke-1
(01.01) dan batas interupsi pada menit ke-4 (04.01).
11. Interupsi hanya boleh diberikan kepada pembicara 2 dan
3, masing-masing pembicara memiliki kesempatan untuk
diinterupsi sebanyak 3 kali. (Total interupsi 6 kali dari pembicara
2 dan 3).
12. Waktu interupsi hanya 20 detik tanpa toleransi waktu.
13. Dalam setiap akhir perdebatan, perwakilan pembicara dari
masing-masing tim dipersilakan untuk memberikan closing
statement/kesimpulan oleh pembicara 2 dan 3 tanpa interupsi.
14. Chair Person akan memberikan aba-aba menggunakan bendera
sebagai tanda waktu. Bendera warna hitam sebagai tanda 1
menit telah digunakan, bendera warna kuning sebagai tanda 1
menit akan berakhir, dan bendera warna merah sebagai tanda
waktu interupsi 20 detik telah habis.

HADIAH

Juara I
Uang Tunai Rp5.500.000
Plakat Debat SMA
Sertifikat Pemenang

Juara II
Uang Tunai Rp3.000.000
Plakat Debat SMA
Sertifikat Pemenang

Juara Best Speaker
Uang tunai Rp1.000.000
Plakat Best Speaker
Sertifikat Pemenang

PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dibuka sampai dengan 17 Maret 2019.
2. Sebelum melakukan pendaftaran, calon peserta wajib
mengkonfirmasi ketersediaan kuota peserta melalui
Whatsapp (a.n. Yoris 085205280907)
3. Biaya pendaftaran lomba sebesar Rp700.000,4. Calon peserta dapat melakukan pembayaran biaya
pendaftaran lomba secara sekaligus atau dengan
membayar booking fee dari setengah biaya pendaftaran.
5. Apabila tim yang telah mendaftar lalu melakukan
pembatalan, biaya pendaftaran tidak bisa dikembalikan.
6. Pelunasan dari pembayaran booking fee harus dilakukan
pada 15 Maret 2019.
7. Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer ke rekening
a.n. Yayasan Studi Hukum & Kebijakan Indonesia,
Bank CIMB Niaga 800055980800
8. Seluruh perwakilan delegasi dari masing-masing tim
mengirimkan berkas formulir pendaftaran, bukti transfer
biaya pendaftaran, kartu pelajar asli, dan surat rekomendasi
kepala sekolah ke e-mail jenteralawfair@jentera.ac.id
sebelum 17 Maret 2019 pukul 23.00 WIB.
9. Pada Jumat, 12 April 2019 setiap tim diharuskan membawa
bendera sekolah masing-masing dan mars (jika ada).

PENILAIAN

PELAKSANAAN

Matter (materi) 50%
Methode (metode) 30%
Manner (sikap) 20%

Jumat–Minggu
12–14 April 2019
Pukul 09.00 – 20.00 WIB
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera
Puri Imperium Office Plaza
UG Floor Unit No. 15
Jalan Kuningan Madya Kav. 5-6
Guntur, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta 12980

KEPANITIAAN

Pelindung
Yunus Husein, S.H., LL.M.
Kepala Sekolah Tinggi Hukum
Indonesia Jentera
Penasihat
Erni Setyowati, S.H., M.H.,
Wakil Kepala STH
Indonesia Jentera
Bidang Kesiswaan
Miqdad Haqqony, M.A.,
Staf Promosi dan Marketing
Penanggung Jawab
Hidayatullah M. A. Nasution
Ketua Komunitas
Debat Jentera

Panitia Pelaksana
Ketua Pelaksana: Nur Muhamad Fikri (101170015)
Wakil Ketua Pelaksana: Gregorius Yoseph Laba (101180009)
Sekretaris Jenderal: Ika Astika (101180010)
Bendahara Umum: Christina Abigail Zoee (101180006)
Kepala Divisi Kesekretariatan: Alviani Sabillah (101170003)
Kepala Divisi Humas: Nurul Fazrie Fitriani (101160016)
Kepala Divisi Publikasi: Muhammad Arul Prasetio (101180017)
Kepala Divisi Registrasi: Aisyah Assyifa (101180003)
Kepala Divisi Marketing: Yogi Prastia (101170019)
Kepala Divisi Sponsorship: Vladimir Adhitya Wicaksono (101170018)
Kepala Divisi Penjurian: Deliana Listiantie (101180007)
Kepala Divisi Liasion Officer: Siti Ismaya (101180020)
Kepala Divisi Acara: Kris Ninawati Hanapi (101170009)
Kepala Divisi Desain dan Produksi: Rizki Zakaria (101170017)
Kepala Divisi Dekorasi: Polin Paulina (101180019)
Kepala Divisi Konsumsi: Luthfia Fauziah Tita (101180015)
Kepala Divisi Transportasi: Muhammad Arif Hidayah (101160014)
Kepala Divisi Logistik: Mentari Anjhanie Ramadhianty (101180016)
Kepala Divisi Mosi: Adrian Maulana (101180002)

KETENTUAN UMUM
DAN INFORMASI LAIN
1.
2.
3.
4.
5.

Peserta mengumpulkan pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar.
Mengumpulkan fotokopi kartu pelajar sebanyak 1 lembar.
Membawa surat Rekomendasi Kepala Sekolah.
Biaya pendaftaran untuk pertim sebesar Rp700.000
Peserta diharapkan membawa supporter,
maksimal 2 orang.
6. Hadiah:
• Juara 1 Uang tunai, Piala, Sertifikat;
• Juara 2 Uang tunai, Piala, Sertifikat;
• Juara Best Speaker Uang Tunai, Sertifikat.

INFORMASI
LEBIH LANJUT
Ismaya: 085878608299 (HP/WhatsApp)
Yoris: 085205280907 (HP/WhatsApp)

Demikian proposal ini kami sampaikan.
Kami mengharapkan dukungan dan kerjasama
dari berbagai pihak agar terselenggaranya
kegiatan ini dengan baik. Semoga kegiatan ini
dapat terlaksana sebagaimana yang kita
harapkan. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami
ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Nur Muhamad Fikri
Ketua Pelaksana

LAMPIRAN

SEKOLAH TINGGI HUKUM
INDONESIA JENTERA

www.jentera.ac.id

